
ล ำดบั ช่ือ - สกลุ
ต ำ

แหน่ง
คณุวฒิุ สำขำวิชำ

    อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนท่ีติดต่อ

1 นายกฤต  ศรยีะอาจ รศ. พธ.บ. (ปรชัญา)
พธ.ม. (ปรชัญา)

ปรชัญา ปรชัญา/
ศาสนาและเทววทิยา

มจร. มหาวทิยาลยัมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั 79 
หมู ่1 ต.ล าไทร อ.วงัน้อย 
จ.พระนครศรอียธุยา

2 นายรวโีรจน์  ศรคี าภา รศ. พธ.บ. (การสอนสงัคม
ศกึษา)
กศ.ม. (การบรหิาร
การศกึษา)

พระพุทธศาสนา ปรชัญา/
ศาสนาและเทววทิยา

มจร. มหาวทิยาลยัมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั 79 
หมู ่1 ต.ล าไทร อ.วงัน้อย
จ.พระนครศรอียธุยา

3 พระราชวสิุทธญิาณ 
(ฤทธริงค ์ ญาณวโร)

- วท.บ. 
ปรยิตัธิรรมระดบันกัธรรม
 ชัน้เอก

พระพุทธศาสนา วดัป่าดาราภริมย ์
จงัหวดัเชยีงใหม่

วดัป่าดาราภริมย ์
เลขที ่514 ต.รมิใต ้ 
อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่

4 บาทหลวงวชัศลิป์  
กฤษเจรญิ

ผศ. ศศ.บ. (ปรชัญา)
ศน.บ. (เทววทิยา)
ศษ.บ. (บรหิารการศกึษา)
ปร.ด. (การศกึษาตลอด
ชวีติ)

ครสิตศาสนศกึษา ว.แสงธรรม 20 หมู ่6 ถ.เพชรเกษม    
 ต.ท่าขา้ม อ.สามพราน    
 จ.นครปฐม  73110        
โทร. 08-1239-5611

 บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีควำมรู้เช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงสงู ด้ำนศำสนำ 
(ทัง้น้ี สำมำรถแต่งตัง้ได้ไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ)
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5 บาทหลวงวสนัต์  
พริุฬหว์งศ์

ผศ. ศศ.บ. (ปรชัญา)
ศน.บ. (เทววทิยา)
Licence in Theology 
(Dogmatica)

เทววทิยา ว.แสงธรรม 20 หมู ่6 ถ.เพชรเกษม    
 ต.ท่าขา้ม อ.สามพราน    
 จ.นครปฐม  73110        
โทร. 08-9764-0009

6 มขุนายก ลอืชยั ธาตุวสิยั - Docteur en Theologie พระคมัภรี ์(คาทอลกิ) ว.แสงธรรม 20 หมู ่6 ถ.เพชรเกษม    
 ต.ท่าขา้ม อ.สามพราน    
 จ.นครปฐม  73110        
โทร. 09-4541-6448

7 บาทหลวง ผศ.สมชยั  
พทิยาพงศพ์ร

ผศ. ศน.บ. (เทววทิยา)
ศษ.บ. (บรหิารการศกึษา)
Licentiate (Scared 
Theology)

เทววทิยา ว.แสงธรรม 20 หมู ่6 ถ.เพชรเกษม    
 ต.ท่าขา้ม อ.สามพราน    
 จ.นครปฐม  73110        
โทร. 08-9785-2081

8 นายพงษ์ศกัดิ ์
             ลิม่ทองวริตัน์

- ปรญิญาเอก สาขาครสิต์
ศาสนศาสตรร์ะบบ

- เทววทิยา Lutheran School 
Theology at Chicago

โทร. 06 4405 2024
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9 นางสาวอมรา มลลิา - พ.บ.
ไดร้บัรางวลัสตรดีเีด่น
ในพระพุทธศาสนา 
จากองคก์ารสหประชาชาติ
ในวนัสตรสีากลเมือ่
พ.ศ. ๒๕๔๙

- กุมารเวชศาสตร์ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั
ถนนพญาไท เขตปทุมวนั 
กทม. 10330
โทร. 0 2218 3018-9

10 พระธรรมราชานุวตัร 
(สุทศัน์ วรทสฺส)ี

-  ป.ธ.9, พธ.บ. (ปรชัญา)
ศษ.บ. (บรหิารการศกึษา)
ปร.ด.(วฒันธรรมศาสตร)์ 
ศศ.ด.กติติ ์(การจดัการ
ชมุชน)

- พุทธศาสนา วดัโมลโีลกยาราม 

11 นายวศนิ อนิทสระ - เปรยีญธรรม ๗ ประโยค
ศน.บ (ศาสนาและปรชัญา)
MA (Buddhism and 
Philosophy)

- พุทธศาสนา -
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12 พระเมธวีชโิรดม 
(วุฒชิยั วชริเมธ)ี

-  ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ศษ.บ.)
พุทธศาสตรมหาบณัฑติ 
(พธ.ม.)

- พุทธศาสนา วดัพระสงิห์ ศนูยว์ปัิสสนาสากล
ไร่เชญิตะวนั ๒๑๗ 
หมูท่ี ่๒๕ บา้นใหมส่นัป่า
เหยีง ต.หว้ยสกั ๕๗๐๐๐

13 พระราชธรรมนิเทศ 
(พยอม กลฺยาโณ)

- ป.๔ 
น.ธ.เอก

- พุทธศาสนา วดัสวนแกว้ วดัสวนแกว้
เลขที ่55/1 หมูท่ี ่1 
ต าบลบางเลน 
อ าเภอบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบุรี

14 พระไพศาล วสิาโล - - - พุทธศาสนา วดัป่าสุคะโต วดัป่าสุคะโต 
(วดัเอราวณั) ต.ท่ามะไฟ
หวาน อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภมูิ

15 สมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์
(สุชนิ อคฺคชโิน)

- น.ธ.เอก
ป.๑-๒

- พระพุทธศาสนา วดัราชบพธิสถติมหา
สมีาราม

วดัราชบพธิสถติมหาสมีา
ราม แขวงวดัราชบพธิ 
เขตพระนคร กทม. 10200
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16 พระธรรมศากยวงศว์สิุทธิ ์
(อนิลมาน ธมฺมสากโิย)

- น.ธ.เอก
ศน.บ.
M.A.
Ph.D.

- พระพุทธศาสนา วดับวรนิเวศวหิาร วดับวรนิเวศวหิาร 
แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร 
กทม. 10200

17 พระธรรมวสิุทธาจารย ์
(แสวง ธมฺเมสโก)

- น.ธ.เอก
ป.ธ. ๕
ศน.บ.
M.A.

- พระพุทธศาสนา วดับวรนิเวศวหิาร วดับวรนิเวศวหิาร 
แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร 
กทม. 10200

18 พระธรรมกติตเิมธ ี
(เกษม สญฺญโต) 

- น.ธ.เอก
ป.ธ. ๙
ศน.บ.
ศน.ม.
Ph.D.

- พระพุทธศาสนา วดัราชาธวิาสวหิาร วดัราชาธวิาสวหิาร
แขวงวชริพยาบาล
เขตดุสติ
กทม. 10200

19 พระธรรมวชริญาณ 
(จริพล อธจิตฺิโต)

- น.ธ.เอก
ป.ธ. ๗
ศน.บ.

- พระพุทธศาสนา วดับวรนิเวศวหิาร วดับวรนิเวศวหิาร 
แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร 
กทม. 10200
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20 พระราชญาณกว ี
(สุวทิย ์ปิยวชฺิโช) 

- น.ธ.เอก
ป.ธ. ๙
ศน.บ.
M.A.

- พระพุทธศาสนา วดัพระรามเกา้
กาญจนาภเิษก

วดัพระรามเกา้กาญจนา
ภเิษก
แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง 
กทม. 10310
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